Impressie van de
informatiebijeenkomst over
herindelingsontwerp
Vijfheerenlanden van 20 december
2016 te Ameide (gemeente Zederik)
Het ontwerp voor de herindeling voor de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden ligt sinds 1 december
2016 ter inzage. Er leven vragen over de gevolgen
hiervan bij sommige inwoners, vragen als ‘Waarom

Het verloop van de herindelingsprocedure
Gedeputeerde Mariëtte Pennarts legt in haar
toelichting op het bestuurlijk proces van deze
interprovinciale herindeling uit dat het gaat om een
bijzonder fusietraject. Drie gemeenten hebben
gezegd dat ze samen verder willen als de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden. Bijzonder is dat deze
fusie twee provincies betreft. Dat maakt de rol van
de provincie in dit proces groter.

willen de drie gemeenten worden samengevoegd?
Wat voor soort gemeente moet Vijfheerenlanden
worden? Tijdens drie informatieavonden gaven
provincie Utrecht en de drie betrokken gemeenten
Leerdam, Zederik en Vianen antwoord op deze
vragen en verschaften zij toelichting op het
herindelingsvoorstel.

De drie colleges van Leerdam, Vianen en Zederik

Opzet van de bijeenkomst

hebben op 8 december 2015, na een uitgebreid en

Burgemeester van Zederik André Bonthuis heet op

gezamenlijk onderzoek, de provincies Utrecht en

de informatieavond in Ameide circa 100 aanwezigen

Zuid-Holland gevraagd om een interprovinciale

welkom: een grote groep inwoners van Zederik en

herindelingsprocedure Vijfheerenlanden te starten.

enkele ingezetenen van Leerdam en Vianen.Hij licht

Daarop stelden de Provinciale Staten van beide

het doel van deze bijeenkomst toe en geeft aan dat

provincies een Interprovinciale Commissie (IPC)

alle vragen aan de orde kunnen komen. Mocht het

Vijfheerenlanden in. De opdracht: stel een

niet lukken direct antwoord te geven, dan volgt het

herindelingsontwerp en herindelingsadvies op.

antwoord later per e-mail.

Na een periode van overleg met (buur)gemeenten

Gespreksleider Dirk Louter gaat in op het

en een aantal samenwerkingsverbanden en

programma van deze bijeenkomst. Voor de

onderzoek bereikte de IPC helaas geen

toelichting zijn aanwezig Mariëtte Pennarts en Bart

overeenstemming over de provinciekeuze.

Krol, gedeputeerden van het college van

Desgevraagd wees de minister van Binnenlandse

Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht, en Hans

Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) provincie Utrecht

Versteeg, beleidsmedewerker van provincie Utrecht.

aan als partij om het herindelingsproces voort te

Daarnaast zijn aanwezig vertegenwoordigers van

zetten. Deze keuze werd ingegeven doordat de

de raad en het college van burgemeester en

gemeenteraden van Leerdam en Vianen een

wethouders van Zederik, Leerdam en Vianen, en

voorkeur van indeling bij de provincie Utrecht

leden van Provinciale Staten (PS) van Zuid-Holland

hebben uitgesproken en de gemeenteraad van

en Utrecht. Ook present: ambtenaren van de drie

Zederik voor Zuid-Holland. Nadrukkelijk is gevraagd

gemeenten en beide provincies.

om een zorgvuldig proces in te richten en de
belangen van Zuid-Holland en andere

belanghebbenden in de afweging mee te wegen.

vormen die haar (wettelijke) taken beter kan

Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht stelden na

uitvoeren, de belangen van inwoners kan

het overleg met GS van Zuid-Holland en de drie

behartigen en een betekenisvolle rol in regionale

gemeenten het herindelingsontwerp

samenwerking kan vervullen.

Vijfheerenlanden op.

Op basis van de toetsing concludeert provincie
Utrecht dat het herindelingsverzoek van de drie
gemeenten voldoet aan alle criteria. Deze fusie van

Zienswijze indienen kan t/m 26 januari 2017

gemeenten wordt breed gedragen en er ontstaat

Dit ontwerp tot herindeling ligt vanaf 1 december

een nieuwe krachtige, duurzame gemeente

2016 tot en met 26 januari 2017 ter inzage. In deze

Vijfheerenlanden.

periode kan een ieder een zienswijze indienen. Na
beoordeling van de ontvangen zienswijzen stellen
GS een herindelingsadvies op. Het advies wordt

Gevolg: andere provinciegrenzen

aan Provinciale Staten van Utrecht ter vaststelling

Een gevolg van deze herindeling is dat de grens

voorgelegd en vervolgens doorgestuurd naar de

van de provincie moet worden veranderd: Zederik

minister van BZK. Op basis van het herindelings-

en Leerdam liggen in Zuid-Holland en Vianen ligt in

advies wordt een wetsvoorstel opgesteld en ter

Utrecht. De nieuwe gemeente zet in op de toekomst

advisering aan de Raad van State gestuurd.

van haar inwoners en bedrijven en zoekt een

Uiteindelijk beslissen de Tweede en Eerste Kamer

bestuurlijke omgeving waar de meeste kansen

middels vaststelling van de herindelingswet of deze

liggen (zoals bestuurlijke invloed en economische

herindeling doorgaat.

groei). Een meerderheid van de gemeentebesturen
heeft een voorkeur voor de provincie Utrecht
uitgesproken. Deze wens is voor provincie Utrecht

Voorstel provincie: herindeling voldoet aan
alle criteria

een belangrijk uitgangspunt bij de afweging.
Maar er speelt meer. Een provinciegrenswijziging

Beleidsmedewerker van provincie Utrecht Hans

heeft invloed op samenstelling en indeling van

Versteeg gaf tekst en uitleg over het doel van het

enkele wettelijke samenwerkingsverbanden als de

herindelingsontwerp en over de rol van de provincie.

veiligheidsregio’s, gezondheidszorg en

Een samenvoeging van gemeenten moet volgens

omgevingsdienst. Wat zijn de gevolgen voor de

de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi)

organisaties? En wat zijn de financiële gevolgen?

gebeuren.

Het is in deze fase van het proces bestuurlijk

De provincie geeft de minister van BZK een positief
advies over de herindeling. Dit na toetsing van het
herindelingsverzoek aan de vijf criteria van het
Beleidskader gemeentelijke herindeling van het
ministerie van BZK: draagvlak (bestuurlijk en
maatschappelijk), bestuurskracht, interne
samenhang en dorps- en kernenbeleid,
duurzaamheid en evenwichtige regionale
verhoudingen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is
dat de herindeling geen doel op zich is. Het is een
middel om een toekomstbestendige gemeente te

complex om dat inzicht te krijgen. Dat komt onder
meer door de verschillende bekostigingssystematieken en kostensoorten die er zijn. Wel
hebben al deze organisaties aangegeven dat de
kwaliteit van de dienstverlening aan de bewoners
van Vijfheerenlanden niet in het geding en dat ze
actief zullen meewerken om de publieke kosten van
ontvlechting zo laag mogelijk te houden.
Provinciemedewerker Versteeg geeft aan dat het
wel van belang om tijdig de organisatorische,
operationele en personele gevolgen van de

ontvlechting in beeld te hebben. Want hoe eerder

Gedeputeerde Pennarts antwoordt dat de nieuwe

die in beeld zijn, hoe meer de publieke kosten

gemeente zeer welkom is. De andere Utrechtse

kunnen worden beperkt.

gemeentebesturen hebben enthousiast gereageerd.
Gemeente en provincie hebben elkaar wat te

Fusieproces gemeenten

bieden, bijvoorbeeld op gebied van recreatie. De

Burgemeester Bonthuis belicht het fusietraject

Utrechtse regio is economisch sterk en gericht op

vanuit Zederiks perspectief. Na een traject van drie

innovatie. De provincie kent het landelijk gebied van

jaar besloten de gemeenteraden van Leerdam,

Vijfheerenlanden, dat vergelijkbaar is met de

Vianen en Zederik op 10 november 2015 te gaan

Lopikerwaard. Kortom Utrecht heeft veel te bieden,

fuseren. De gemeenteraad van Zederik gaf daarbij

zonder dat de identiteit Vijfheerenlanden wordt

de voorkeur aan provincie Zuid-Holland als

aangetast.

vestigingsprovincie voor Vijfheerenlanden. De drie
gemeenten hebben sinds hun fusiebesluit niet stil
gezeten. Er is een Stuurgroep Vijfheerenlanden
ingesteld. De drie raden vormen samen het
Vijfheerenlandenberaad en bespreken belangrijke
onderwerpen voor de nieuwe gemeente. Ook de
lokale politieke partijen uit de drie gemeenten
hebben elkaar gevonden.

De burgemeester van Vianen, Wim Groeneweg blikt
terug naar 2002. Toen kwam Vianen bij provincie
Utrecht en was er protest in de vorm van
spandoeken voor het Stadhuis. Nu wil Vianen bij
Utrecht blijven. De bestuurscultuur past. Vianen
voelt zich bij Vijfheerenlanden horen. We voelen dat
onze familie in de Alblasserwaard woont, daarmee
zijn wij onlosmakelijk verbonden. Het landschap

De nodige stukken zijn vastgesteld, zoals de

hoort bij elkaar. Vianen wil toekomst geven aan dit

contourenschets waarin in grote lijnen is weerge-

gebied en dat kan beter in de provincie Utrecht.

geven waar de nieuwe gemeente voor gaat staan.

Maar dat betekent niet dat een inwoner van Zederik

Het Vijfheerenlandenberaad (de gezamenlijke

Utrechter wordt. Ieder heeft zijn eigen identiteit. De

gemeenteraden) heeft ook groen licht gegeven om

samenleving maken we samen, een provinciegrens

de ambtelijke organisaties van de drie gemeenten

maakt daarbij geen verschil.

per 1 januari 2018 samen te voegen. Belangrijk
uitgangspunt is dat de dorpen en kernen in de
nieuwe organisatie zelfstandiger zijn. Burgemeester
Bonthuis benadrukt vanuit zijn ervaringen als
waarnemend burgemeester bij de fusiegemeente in

Een inwoonster leest haar ingediende zienswijze
voor. Zij plaatst Zederik in een historisch perspectief
en houdt een pleidooi om Zederik niet aan Utrecht
toe te voegen.

de Krimpenerwaard hoe belangrijk het is om

Burgemeester Bonthuis zegt dat het historisch

gezamenlijk de nieuwe gemeente vorm te geven.

perspectief zeer belangrijk is, maar dat we ook
vooruit moeten kijken en rekening moet houden met

Vragen

toekomstige ontwikkelingen. Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden zijn één geheel. Er zal altijd

In dit verslag zijn de vragen en opmerkingen

samenwerking nodig blijven in dit gebied, ongeacht

geclusterd samengevat en beantwoord.

in welke provincie Vijfheerenlanden komt te liggen.

Samenhang met Utrecht
‘Iets wat niets gemeen heeft, kan nooit
gemeenschappelijk worden’. Dat is de essentie van
een column die laatst in het AD stond. Hoe leeft het
in Utrecht dat ‘Vijfheerenlanden’ bij Utrecht komt?

Draagvlak en referendum
Om recht te doen aan de mening van de burger zou
de politiek een referendum moeten organiseren

over de provinciekeuze. Waar heb ik mij uit kunnen
spreken over de provinciekeuze? Wij voelen ons
niet echt gehoord.
Het draagvlak, zowel bestuurlijk als maatschappelijk, vormt een belangrijk criterium bij een
herindeling en in samenhang daarmee de
provinciekeuze. Dit draagvlak wordt op
verschillende manieren getoetst en de opvatting van
de gemeenteraden weegt daarbij zwaar. Daarnaast
is van belang hoe inwoners en maatschappelijke

Provinciekeuze voor Utrecht

organisaties zijn geïnformeerd en betrokken. Het

Hoe is de keuze voor de provincie Utrecht tot stand

logboek van de gemeenten dat als bijlage bij het

gekomen? De provincie Utrecht mag nu van de

herindelingsontwerp is gevoegd, geeft een overzicht

minister van BZK het proces trekken, maar dat geeft

van de inspanningen van de gemeenten op dit

toch een eenzijdig verhaal? Waarom is de provincie

gebied.

Zuid-Holland niet ook hier om hun verhaal te

Een aantal aspecten van een referendum over de

vertellen?

provinciekeuze is besproken. Kan de gemeente een

Gedeputeerde Mariette Pennarts merkt op dat de

referendum over de provinciekeuze organiseren?

keuze voor Utrecht zorgvuldig tot stand is gekomen.

Wat gebeurt er met de uitslag daarvan?

Hierbij was de provinciekeuze van de meerderheid

Samengevat heeft burgemeester Bonthuis het

van de drie gemeenten, overigens in lijn met de

volgende opgemerkt: een referendum kan

opvatting van de minister van BZK, een belangrijk

informatie verschaffen aan de beslisser over een

uitgangspunt. Zij hebben op basis van een aantal

door hem te nemen besluit. Het is dan aan de

afwegingen een keuze gemaakt voor Utrecht. Deze

beslisser om dit middel te gebruiken of niet,

provincie biedt de meeste kansen voor de nieuwe

alsmede wat te doen met de uitkomst daarvan. Het

gemeente Vijfheerenlanden en sluit het beste aan

parlement, de Tweede en Eerste Kamer, neemt in

bij het profiel van de nieuwe gemeente. Voor

deze herindelingsprocedure een besluit over de

provincie Utrecht is deze keuze van onderop erg

provinciekeuze en dus niet de gemeenten. Voor

belangrijk.

burgemeester Bonthuis zou een referendum wel

Vervolgens is onderzocht of er zwaarwegende

kunnen, maar ligt de besluitvorming daarover niet

belemmeringen zijn voor deze provincievoorkeur.

op de weg van de gemeenteraden. Gedeputeerde

Wat betekent de provinciekeuze voor de wettelijke

Mariette Pennarts geeft aan een referendum op dit

samenwerkingsverbanden? De conclusie is dat er

moment niet nuttig of gewenst te vinden. De

geen zwaarwegende overwegingen zijn die de

gemeenteraden hebben zich uitgesproken voor

provincievoorkeur van de gemeenten beletten. De

Utrecht, daaruit blijkt het draagvlak.

keuze heeft wel gevolgen (organisatorische en
personele) voor enkele samenwerkingsverbanden
te weten de veiligheidsregio, GGD en
omgevingsdienst. Daarom is het belangrijk om snel
met deze organisaties om de tafel te gaan om
samen in beeld te brengen wat de concrete
gevolgen van de provinciegrenswijziging zijn en hoe
we dat samen gaan oplossen.

Mariëtte Pennarts respecteert de geschiedenis van

inzichten die de provincie daarvoor niet kende. Het

het gebied, dit is ook zichtbaar in het herindelings-

zijn uiteindelijk de Tweede en de Eerste Kamer die

ontwerp. Zij is er niet op uit om gevoelens van

het besluit over de herindeling en de provinciekeuze

inwoners die bij de provincie Zuid-Holland willen

nemen. En zij betrekken bij hun besluitvorming

blijven te veranderen.

onder meer het herindelingsadvies en de
ingediende zienswijzen en de beantwoording
daarvan.

Mening Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland heeft natuurlijk een eigen
mening. Die wijkt af van die van ons. Daarom
konden wij niet samen als IPC Vijfheerenlanden een
herindelingsontwerp opstellen. Provincie ZuidHolland hecht zwaar aan de regionale effecten van
de fusie. Zij maakt zich zorgen om de gevolgen
daarvan voor de samenwerkingsverbanden in
Alblasserwaard Vijfheerenlanden (AV) en vreest dat

Hoe zit het met de toekomst van de provincies? Als

de nieuwe gemeente deze regio zou verlaten en

de provincies ook opgeschaald worden, komt het

enkel in het Utrechtse gaat samenwerken. Dat is

nieuwe provinciehuis dan in Haarlem te liggen?

niet het geval, omdat Vijfheerenlanden ook blijft
samenwerken in AV en daarvoor verantwoordelijkheid neemt.

De discussie over de fusie van de provincies
Flevoland, Noord-Holland en Utrecht is van de
baan, heeft minister Plasterk de provincies gemeld.

In de herindelingsprocedure zijn de belangen van

Wat de bestuurlijke toekomst van de provincies

Zuid-Holland goed geborgd. In een separaat overleg

wordt en of de provincie Utrecht in de nabije

over de herindeling heeft GS van Zuid-Holland haar

toekomst gaat fuseren, is nu niet aan te geven. Als

visie kunnen geven. Daarnaast kunnen PS van

de discussie over de toekomst van de provincies

Zuid-Holland een zienswijze indienen op het

weer actueel wordt, is de verwachting dat het

herindelingsontwerp. De mening van Zuid-Holland

fusievraagstuk van provincies dan voor heel

krijgt dus voldoende ruimte in deze procedure. Wij

Nederland geldt, dus ook voor de provincie Zuid-

hebben daarnaast hun opmerkingen meegewogen

Holland. Dit staat los van de provinciekeuze nu.

in ons voorstel.

Zijn de bestaande samenwerkingsverbanden niet

Heeft het zin om een zienswijze in te dienen?

los te koppelen van de provinciekeuze?

De provincie Utrecht heeft op basis van alle

Voor een groot aantal kan dat wel. Veel

relevante informatie het herindelingsontwerp

samenwerkingsverbanden zoals in het sociale

opgesteld dat nu voor een ieder ter inzage ligt. Op

domein Avres (uitvoeringsorganisatie) zijn niet

basis van alle ontvangen zienswijzen en de

wettelijk verankerd, maar vrijwillig door de

beantwoording daarvan stellen GS het ontwerp-

gemeenten aangegaan. De gemeenten bepalen

herindelingsadvies op dat ter besluitvorming aan PS

meestal zelf welke samenwerking met andere

wordt voorgelegd. Het betreft een heroverweging

gemeenten zij aangaan. De provinciegrens vormt

van het herindelingsontwerp en dat kan leiden tot

geen belemmering voor deze samenwerkingen. Er

aanpassing van het herindelingsvoorstel. Het gaat

zijn echter enkele samenwerkingsverbanden waarbij

dan met name om nieuwe belangrijke informatie/

de provinciegrens de indeling en samenstelling van

de samenwerking van gemeenten wel bepalen. Dat

ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen

worden de ‘wettelijke samenwerkingsverbanden’

runnen. De Agenda Vitaal Platteland (AVP) is

genoemd. Dat betreft de veiligheidsregio’s,

daarbij een belangrijk middel. De provincie werkt

gezondheidsdiensten en omgevingsdiensten. Alleen

samen met haar partners aan de uitvoering van

de wettelijke samenwerkingsverbanden hangen

deze agenda. Daarvoor zijn twee gebiedscommis-

samen met de provinciekeuze en kunnen daarom

sies ingesteld: Utrecht -West en de Gebiedsraad O-

niet worden losgekoppeld.

gen. Vianen maakt deel uit van Utrecht-West. De
gebiedscommissies zorgen in de streek voor

Financieel beleid Vijfheerenlanden
Hoe zit het met de claim van de gemeente Vianen?
De financiële risico’s blijven vaag. Wie betaalt het
samengaan van de drie gemeenten en het
fusieproces?

draagvlak voor de realisatie van de doelen en
ambities van de provincie. Ook zorgen ze ervoor dat
de ideeën vanuit de streek en de wensen van de
provincie tegelijk worden uitgevoerd. Misschien
rechtvaardigt dit gebied wel een eigen
gebiedscommissie.

De wethouder van financiën van Zederik, Wim
Mulckhuijse, antwoordt dat er een financiële
provinciale herindelingsscan is uitgevoerd. Dat was
een grondig proces waarbij de accountants van de
drie gemeenten, de financiële toezichthouders van
Zuid-Holland en van Utrecht, en BZK betrokken
waren. Het huidig financieel beleid van de drie
gemeenten is doorgelicht. Ook zijn er

Een ander voorbeeld van provinciaal beleid is de
‘Jonge boerenregeling’. Met deze regeling krijgen
jonge boeren (tot 41 jaar) een steuntje in de rug om
hun bedrijf te moderniseren of duurzamer te maken.
De investeringsregeling jonge landbouwers valt
onder het Europese plattelands ontwikkelingsprogramma POP 3.

aanbevelingen gedaan voor het financieel beheer

Overigens geldt onder de wet Arhi ervoor dat de

van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

regels uit de ‘oude’ situatie nog twee jaar blijven

Daarnaast zijn in dit rapport enkele financiële

gelden. Daarna volgt overleg.

aandachtspunten benoemd. Deze zijn beheersbaar
en inzichtelijk. Er zijn voor de nieuwe gemeente
geen belemmeringen geconstateerd vanuit

Een veehouder in Zederik mag zijn stallen niet mag

financieel oogpunt.

uitbreiden omdat hij de normen van stikstofuitstoot

Het Rijk stelt een budget beschikbaar van circa11

in Utrecht overschrijdt. Hoe zit dat in Utrecht?

miljoen euro voor alle frictiekosten van de

Gedeputeerde Bart Krol antwoordt dat dit te maken

herindeling.

heeft met de gevolgen van zijn nieuwe stal voor
Natura 2000-gebieden en de PAS-wetgeving. PAS

Landelijk gebied
Het agrarisch beleid van Utrecht komt betuttelend
over, zeker voor het Groene Hart.

staat voor Programma Aanpak Stikstof, landelijke
wetgeving die op 1-7-2015 is ingevoerd. Omdat het
een landelijk programma betreft wordt de zogenaamde ontwikkelingsruimte die voor bedrijven

Gedeputeerde Bart Krol vertelt dat het beleid in de

beschikbaar is landelijk gedeeld. Het maakt dan ook

provincie Utrecht een krachtig en vitaal landelijk

niet uit of een bedrijf in Zuid-Holland of in Utrecht is

gebied beoogt met een goede balans tussen natuur,

gelegen. Provincies mogen eigen beleid invoeren

landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en

over de toedeling van ontwikkelingsruimte. Deze

recreatie. Een gebied waarvan iedereen nu, maar

aanvullende beleidsregels zijn echter in landelijke

ook in de toekomst, kan genieten en waar

overeenstemming opgesteld en de beleidsregels

voor Utrecht en Zuid-Holland zijn voor deze

Wethouder ruimtelijke ordening en milieu van

veehouder dan ook hetzelfde. Zuid-Holland heeft

Zederik, Goof Bos, antwoordt dat vanwege de

wel een aantal aanvullende beleidsregels opgesteld,

woonvisie van provincie Utrecht grootschalige

maar deze betreffen het haventerrein en zijn dus

woningbouw in het landelijk gebied niet gevreesd

voor de veehouder niet relevant. Indien de buurman

hoeft te worden. Hij vindt het belangrijk om de

wil uitbreiden moet er ontwikkelingsruimte

vitaliteit van de dorpen te behouden met

beschikbaar zijn en dient hij met zijn aanvraag aan

kleinschalige nieuwbouwplannen. We hebben onze

de beleidsregels te voldoen. Indien hij hier niet aan

woonvisie aan Utrecht voorgelegd -kleinschalige

kan voldoen kan hij niet uitbreiden, niet in Utrecht,

nieuwbouw- en daar heeft het volmondig ja op

maar ook niet in Zuid-Holland.

gezegd. Utrecht investeert in de leefbaarheid van de

Komen hier windmolens? Wat is het beleid van de
provincie Utrecht?
Alle provincies hebben een taakstelling voor
windenergie. Utrecht heeft de laagste taakstelling.
En Utrecht is zo goed als klaar. Maar daarnaast
ontkomen we er in Nederland niet, ook niet in
Ameide, aan een langzame overgang naar
duurzame energie. Niemand vindt dat heel leuk en
ruimtelijk ligt het vaak ingewikkeld. Maar we zullen

kleine kernen en daar passen geen grootschalige
bouwplannen bij.
Gedeputeerde Krol merkt in aanvulling nog op dat
de stad Utrecht waar mogelijk probeert
binnenstedelijk en compact te bouwen. De
woonvisie van Zederik past in het beleid van
provincie Utrecht. Wij geloven in de leefbaarheid
van kleine kernen en niet in het volstampen met
beton en asfalt.

ons best moeten doen, ook in het belang van onze
toekomst voor de jeugd.

Andere zaken
Waar komt het nieuwe gemeentehuis?

Waterkering niet opdelen

Burgemeester Bonthuis antwoordt dat er een

Er worden zorgen geuit over de Dijkring 16. De

nieuwe werkende gemeente moet ontstaan. Het is

dijkring moet niet opgedeeld worden.

aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college

Het waterschap Rivierenland is verantwoordelijk
voor het beheer van de waterkeringen. Het
waterschap ligt in vier provincies en drie
veiligheidsregio’s en moet dus bij de uitoefening van
hun taak goed afstemmen. Vianen ligt in Dijkring 16.
De provincie Utrecht voert daarom nu ook al

om een besluit te nemen over het gemeentehuis.
Ook wordt opgemerkt dat gemeentehuizen steeds
minder belangrijk worden. Er wordt steeds meer
dienstverlening op maat aan de inwoners geleverd.
Dat hoeft niet altijd vanuit het gemeentehuis. De
dienstverlening komt meer naar de inwoners toe.

regelmatig overleg met het waterschap

De gemeente Zederik heeft ca. 13.000 inwoners.

Rivierenland. Het waterschap ziet geen bezwaren

Hoe zorgen we ervoor dat zij goed in de nieuwe

bij het beheer en onderhoud van de dijkring, maar

gemeenteraad van Vijfheerenlanden

goede afstemming is wel nodig.

vertegenwoordigd zijn?
Zederik hoeft zich geen zorgen te maken over de
politieke vertegenwoordiging in Vijfheerenlanden.

Woningbouw
Worden wij de overloop voor woningzoekenden
vanuit Utrecht en Nieuwegein?

De kwaliteit van de gemeenteraad hier is goed, zo
stelt burgemeester Bonthuis. De politieke partijen
gaan voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezing
lijsten maken en bepalen wie op welke plaats komt.

Hij voegt toe dat de fracties in het Vijfheerenlanden-

met volop perspectieven voor verdere ontwikkeling

beraad al samen optrekken.

ten dienste van de inwoners.

Hoe is het Openbaar Vervoer (OV) voor het landelijk
gebied geregeld in de provincie Utrecht? Is er
sprake van een open of gesloten systeem?

Tot slot dankt hij de aanwezigen voor hun komst en
nodigt hen uit om onder gebruik van een drankje
nog na te praten.

Het OV-beleid in Utrecht heeft aandacht voor
kleinschalig vervoer voor kleine kernen, voor
flexibiliteit. In de latere schriftelijke beantwoording
maakt de provincie duidelijk dat voor het openbaar
vervoer in het landelijk gebied/ kleine kernen

Een impressie van deze avond wordt op de website
van de provincie Utrecht geplaatst. Voor actuele
informatie over het herindelingsproces
Vijfheerenlanden wordt verwezen naar:

gebruik wordt gemaakt van de regiotaxi. Er is

www.provincie-utrecht.nl/gemeentelijke-

sprake van een open systeem. Medische

herindelingen

begeleiders van (gehandicapte) reizigers reizen
gratis en sociale begeleiders betalen hetzelfde tarief
als van hun medereiziger.
Het gehandicaptenplatform Zedje vraagt de
gemeente Zederik hoe in de nieuwe situatie hun
zelfstandige adviesfunctie aan de gemeente wordt
georganiseerd. Zij willen liever niet onderdeel
worden van één groot adviesplatform.
De wethouder voor het sociale domein, Arie Donker,
begrijpt de vragensteller. Hij zegt toe dat hij op korte
termijn een afspraak maakt met het gehandicaptenplatform om deze kwestie met hen nader te
bespreken.

Burgemeester sluit af
Bij het slotwoord merkt burgemeester Bonthuis op
dat in de decembereditie van het blad Binnenlands
Bestuur een artikel stond over de herindeling met de
kop Utrecht-Zuid-Holland: 3-0. Hij hecht er aan op te
merken dat de drie gemeenten van deze herindeling
geen wedstrijd van willen maken. Zij geven samen
vorm aan een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

